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ZAPISNIK
S 15. SJEDNICE VMO VOJAK

15. sjednica VMO Vojak održana je 27. rujna 2011. (utorak) s početkom u 10 sati u
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO
- Elena Šegota-Paladin, članica VMO
- Mirko Pauletić, član VMO
- Nikola Dujić, član VMO
Ostali nazočni:
Sjednici nije bio nazočan:
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO
Usvajanje zapisnika s 14. sjednice VMO Vojak:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednice VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Programske aktivnosti u 2012. godini – prijedlozi i usvajanje
2. Problemi sa domaćim ljubimcima (dječja igrališta, ulice, parkovi) – prijedlozi
rješenja
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove VMO kako će se Dani MO obilježiti
zdravstvenom akcijom (mjerenje tlaka i šećera) u četvrtak, 29. rujna 2011. godine u
suradnji s Gradskom organizacijom Crvenog križa Rijeka te koncertom učenika Osnovne
škole ''Vladimir Gortan'' u četvrtak, 6. listopada 2011. godine.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijesti na znanje.

AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove VMO kako će MO Grad Trsat
iduće godine samostalno organizirati Božićno-novogodišnji koncert. S obzirom na više
koncertnih dogañanja tijekom prosinca članovi VMO predložili su da se isti ne organizira .
Što se tiče obilježavanja Dana MO predloženo je da se za tu prigodu organizira solistički
koncert ili nastup klape u okviru programskih aktivnosti Odjela za gradsku samoupravu i
upravu.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge.

AD 3
• Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je članove Vijeća MO o upitu Direkcije za
mjesnu samoupravu o planiranom tiskanju biltena MO u 2012. godini. Zbog objektivnih
razloga članovi VMO predložili su da se bilten ne tiska.
• Vrtni centar MBM Škurinje dodijelio je MO poklon bon u vrijednosti od 500,00 kn kao
nagradu za sudjelovanje u ovogodišnjoj akciji ''Volim Hrvatsku-Volim Rijeku''. O načinu
utroška dogovoriti će se članovi Komisije za izbor naj okućnice sa sudionicima akcije.
Zaključak:
• Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge.
• Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.

Sjednica je završila u 11 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Marijan Matković

Zamjenik predsjednice VMO Vojak:
Ivan Tićak

